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המשך בעלון הבא

4 
מ'

ע

לכן  בּ קוֹ לם, שׁ מעוּ  מעט ורק הקּ ד וֹ שׁ , זוֹ הר ללמד שׁ נים כּ בר  א וֹ תנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְועוֹ ררוּ 
יהוּ די  לכל  הקּ דוֹ שׁ  הזּ וֹ הר  למּ וּ ד חוֹ בת  על  ספרים בּ חנּ ם לחלּ ק לאר גּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחל תּ י
חילים  אלפי עשׂ ר וֹ ת  לנוּ  ישׁ  לחיּ לים , שׁ יּ שׁ  ה קּ דוֹ שׁ ה האמ וּ נה את ותראוּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִויהוּ די,
לוֹ  והיה הלּ ב , יד על  מ מּ שׁ  כּ דּ וּ ר  בּ וֹ  ירוּ  אחד  וחייל  זוֹ הר, תּ קּ וּ ני להם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶשׁ שׁ לחנוּ 
רק  נכנס והכּ דּ וּ ר  זמן, ל וֹ  שׁ יּ שׁ  מתי בּ זה שׁ לּ וֹ מד  כּ יס פוֹ רמט זוֹ הר  תּ קּ וּ ני ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַבּ כּ יס
ממּ נּ וּ  בּ קּ שׁ תּ י שׁ לּ א [חבל הח יּ לים, לכל  זה את  והראה יוֹ תר נכנס ולא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ כריכה
נוֹ תנים  ולא  ה יּ וֹ ם, כּ ל  ולוֹ מדים יוֹ שׁ בים ואנחנוּ  תּ רא וּ ]. שׁ כּ לּ כם  תּ מוּ נה, ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
שׁ מּ ח כּ ים  הגּ ד וֹ לה מהמּ לחמה אוֹ תנ וּ  לה צּ יל הקּ דוֹ שׁ  זוֹ הר  דּ קּ וֹ ת 4-5 ללמד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָלנוּ 

עליה . יוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל 

בּ ידנוּ  בּ פיהם אלּ א ישׂ ראל ׁש ל  כּ חם אין יעקב  קוֹ ל ה ּק וֹ ל 
הראׁש וֹ נה ! ה ּמ כּ ה את לתת האוֹ יב , את  לנצּ ח א דּ יר, כּ ח

הראׁש וֹ נה ! הּמ כּ ה את נוֹ תנים ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לוֹ מדי 
להחזיר מתכּ וֹ ננים ׁש ניּ ה"צה"ל אוֹ מרת "מ כּ ה זּ את  צוֹ ללוֹ ת, ידי על לאירן  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌

השׁ לי  אתשׁ כּ בר שׁ תּ תּ ן אירן  זוֹ  שׁ תּ היה העבדּ ה, עם הרא ׁש וֹ נה"מ וּ  -"הּמ כּ ה ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
[ח"ו], לישׂ ראל  גּ רעינית רח"ל)פּ צצה נפׁש  כּ מליוֹ ן לגבוֹ ת עלוּ ל ׁש זּ ה  מׁש ער .(והצּ בא ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הזּ ה! הּמ צּ ב עם מ ׁש לימים לא אנחנוּ  הּמ צּ ב! עם הׁש לימה כּ בר  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ דינה 
בּ שׂ וֹ נאיהם! המּ ה היהוּ דים ישׁ לטוּ  אשׁ ר הוּ א!  ְֹונהפו◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

העוֹ לם  בּ מלחמת  להי וֹ ת  העתיד על ה נּ ביאים בּ דברי מאמין מא ּת נ וּ  אחד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
וּ זכריה  יחזקאל , ּכ על התנבּ א וּ  נביאים וּ ׁש ני חז"ל האחר וֹ נה , וּ באר וּ  גּ וֹ ג, כּ י ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

הוּ א האחר וֹ נה בּ פעם  ורק ׁש ל ׁש , א וֹ  ּפ עמ יּ ים  ישׂ ראל  ארץ על  יב וֹ א וּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָוּ מגוֹ ג
ליר וּ ׁש לים, ושׁ ם יגּ יע שׁ יּ בוֹ א, הראשׁ וֹ נה הפּ עם את  מתאר  הנּ ביא ויחזקאל ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לח ) פּ רק כּ :(יחזקאל מתאר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌

אלוקים(יח )" אדני נאם ישׂ ראל אדמת על גוֹ ג בּ וֹ א בּ יוֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ָֹ◌ֲ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
בּ אפּ י: חמתי יהיה(יט )תּ עלה ההוּ א בּ יּ וֹ ם לא אם דּ בּ רתּ י עברתי באשׁ  וּ בקנאתי ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ישׂ ראל: אדמת על גּ דוֹ ל וחיּ ת(כ)רעשׁ  המים ועוֹ ף היּ ם דּ גי מפּ ני ורעשׁ וּ  ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ונהרסוּ  האדמה פּ ני על אשׁ ר האדם וכל האדמה על הרמשׂ  הרמשׂ  וכל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהדה

תּ פּ וֹ ל". לארץ חוֹ מה וכל המּ דרגוֹ ת ונפלוּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶההרים
המלחמה גודל על המליצה, דרך על לפרשו יש הזה והרעש המלבי"ם: [ופירש
הרים המחריבים הימים, באחרית שיהיו הנשק וכלי תותח כלי קול והשמעת
במחזה הצטייר זה וכל מאוד, ואדיר גדול רעש בקול בצורות חומות ומהרסים

גדולה]. וההמולה ברעש הנביא
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רש"י) נינהו, תרי הלכך כר"ע  ס "ל שמעון  ור' היא, חדא  מועד  ואוהל סיני הר לךהלכך ואין .
ארבעים  עליה נכרתו שלא בתורה  שכתובה  ומצוה  מצוה דבר כל
רבי  משום אמר עכו כפר איש  יהודה בן  שמעון  ר' בריתות. ושמונה 
עליה  נכרתו שלא  בתורה  שכתובה  ומצוה מצוה לך אין שמעון :

בריתות ושמונה רש"י)ארבעים אחד , ושלשת(לכל אלף מאות שש  של
וחמשים מאות וחמש (בסיני)אלפים שהיו אחד (כמנין שכל [במדבר ]

בתוספתא  ה "ג אחיו. כל על ערב ע "ש)נעשה  בן (פ "ח ר"ש לדברי א"ר  :
של  בריתות  מ "ח עליה נכרתו שלא ומצוה  מצוה כל לנו אין יהודה 
אחת בכל ויש וחמשים, מאות  וחמש אלפים ושלשת  אלף מאות  שש 
אמר  רש "י ). וחמשים, מאות חמש אלפים ושלשת  אלף  מאות  שש 
רבי  משום שאמר עכו כפר איש יהודה בן שמעון רבי לדברי רבי,
ארבעים  עליה נכרתו שלא שבתורה ומצוה  מצוה  כל לך אין שמעון 
מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש של בריתות ושמונה 

מ  שש מישראל ואחד  אחד  לכל נמצא ושלשתוחמשים, אלף  אות
בינייהו מאי וחמשים. מאות וחמש רש"י)אלפים פליגי, ובמאי רבי מוסיף (מאי

בינייהו איכא דערבא  וערבא ערבא  משרשיא  רב אמר כל , נעשה (אם

על  ערב אחד  כל נעשה לא  סבר יהודה בן  שמעון רבי לא , או חבירו של ערבותו על ערב אחד

ואחד, אחד  כל  של בריתות מ"ח על  ערב ואחד  אחד כל נמצא המצות, את שישמרו אלא  חבירו

רבי  ואתא חבירו, של חובתו על אלא  חבירו של  ערבות על ערב ואחד  אחד כל נעשה לא אבל

בריתות  ושמונה ארבעים למנות לו יש הערבות, בריתות את למנות שבא  שמעון  ר' לדברי למימר,

חובותם  על  בזה זה נתערבו שכולם ריבוא, ששים יש האלה אחד  ובכל אחד , לכל ריבוא ששים של 

וכל  חבירו , של חובות בשביל ריבוא  ששים של ערבות עליו מקבל אחד  כל נמצא  ערבותם. ועל 

על  אחיו שנתערבו ערבות  בשביל ריבוא ששים בריתות עליו קיבל  הללו ריבוא מששים אחד

רש"י) ערבים, של  ערבות אף עליו קיבל  וזה ע "כ.חביריהם, ,
וז"ל: כתב, דערבא  וערבא  ערבא משרשיא  רב אמר ד"ה ובתוס'
אחד  כל עליו קבל יהודה  בן דלר"ש  למימר, בעי דהכי כמדומה
ריבואות אלפים וח ' ריבואות ריבוא קצ "ח  מצות לתרי"ג מישראל
אלף  מאות  לשש בריתות  ומאתים אלפים ושבע ריבואות  ותי"ג
יעברו  אם ערבותן בשביל מאות וחמש וחמשים אלפים ושלשת 
ושלשת פעמים ריבוא  ששים שמעון  דרבי אליבא ולרבי עליהן ,
רש "ל ועיי' עליהן. קיבלו בריתות  זה  חשבון  פעמים ותקנ"ה  אלפים

שם.
דברי  את  יקים לא  אשר ארור פסוק על תבוא  בפרשת  והרמב"ן
החיוב  על קאי שזה  בירושלמי דאיתא מה הביא הזאת , התורה 
גמור  צדיק הי' שאפי' אותה , המבטלים ביד התורה  את להקים
אותה, המבטלים הרשעים ביד התורה  את להחזיק יכול והי' במעשיו,
חמורה  הזאת  שהמצוה ונמצא יעיי"ש. ח"ו, ארור זה הרי  החזיקה, ולא

עשה . מצות משאר יותר הרבה
בסוטה  הנ"ל הגמרא  את מביא חיים החפץ ע "ב)והנה  אלו (ל"ז  שכל

דערבא , ערבא על אף  מ"ד ולחד  הערבות, בשביל הי ' הבריתות
דוץ. שלוף  של ערבות היא הזאת  שהערבות שם, ומבאר

ערב  ב' סתם, ערב א ' ערבות, מיני ג' דיש ריבית הל' ביו "ד  [ועיין 
ערב  כך, הוא  אלו ערבים ג' בין  והחילוק  דוץ . שלוף  ערב  ג ' קבלן,
ערב  להערב; הולך להלוה  אין ואם להלוה , הולך  שהמלוה  הוא סתם

המשך בעלון הבא
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50יובל שנים של פעילות המערכה

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"‡‡לול ˘נ‰ ‡'  12["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מו˙ ב, מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"ב˙˘רי  ב'˘נ‰  13["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˙˘נ"בח˘ון  ב'˘נ‰  14["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˘נ"ב˙ כסליו ב'˘נ‰  15["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  ˘נ"ב˙ טב˙ ב'˘נ‰  16ו‰כו˙ל"] #  ["‰˘כינ‰

מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 
 ב)

"לעולם ‡ין ‰˘כינ‰ זז‰ מכו˙ל  "ב˙˘נ ˘בט ב'˘נ‰  17["‰˘כינ‰ ו‰כו˙ל"] # 
מערבי"! (מ„ר˘ רב‰ ˘מו˙ ב, 

 ב)
 

 

פעמי משיח!
במסגרת הכנת הילדים לגאולה השלימה 
ולביאת משיח ששפת הזוהר תשלוט אז 

בקרב העם
מבשרים אנו בזה כי בשעה טובה ומוצלחת נפתחו 

השבוע - במוצש"ק - בכמה מקומות לימוד "זוהר אבות ובנים" 
בבית שמש, רואים את הסנונית הראשונה. בקרית שמונה השתתפו כ-60 

אבות עם בניהם בלימוד זוהר אבות ובנים )התמונות יפורסמו בעז"ה בשבוע הבא(.

הכונו לקבוצות "זוהר אבות ובנים" בצפת, בבת ים, ובחולון,
ובקרוב גם קבוצות לאמירת זוהר לנשים וילדות.

אשרינו שזכינו לקיים את דברי רשב"י )וירא( שלפני ביאת המשיח ילדים 
קטנים ילמדו זוהר, וידעו סודות תורה

זכותו של פעוט בן 6 שלומד במוצ"ש זוהר אבות ובנים תיקון ל', מ"ג, תיקון מח, פתח אליהו ז"ל בע"פ, היא 
לאין שיעור ואין ערך, שמקיים את בקשת רבי שמעון בר יוחאי שכל אנשים נשים ילדים וילדות ילמדו זוהר 

הקדוש לפחות דקה אחת עד שלוש בכל יום.

יהודים יקרים!
גאולה  מביא  הקדוש  בזוהר  אחד  דף  הלומד 

לעולם )זוהר נשא(

דעו נא, ששעת זוהר אבות ובנים זו של מוצ"ש, 

שוה יותר מלימוד תורת הפשט לבד של 26 שנים לימוד תורה של כל היהודים בכל העולם כולו, )תיקוני זוהר תיקון ל' ומ"ג(.

ממילא זכות עצומה היא לתרום למען זוהר אבות ובנים, כי לימוד זוהר אבות ובנים במוצש"ק של כל ילד, שקול 

כנגד יותר מטרליון כפול 1000 שנה תורת הנגלה.

אין אנו מבקשים לתרום שום סכום כספי, אלא אנו מבקשים מכל תורם לארגן בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, 

קבוצה של "זוהר אבות ובנים" בכל מוצאי שבת קודש, ויקראו זוהר, )תיקון ל' מ"ג, ומ"ח פתח אליהו בעל פה(, ואנו נספק 

להם את כל ספרי הזוהר, ומתנות בחינם, וכל מה שידרש.

לפרטים נא לפנות לגבריאל 052-7651911

ואמירת  לימוד   - ובנים  אבות  זוהר 
פתח  מח,  תיקון  מ"ג,  ל',  תיקון  הקדוש  זוהר 
אליהו ז"ל, בעל פה של ילדים במוצאי שבת 

בבית שמש - מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים 
המבדיל בין קודש לחול ... זרעינו וכספינו ירבה כחול

 רבי שלום יהודה גרוס
  האדמו"ר מהאלמין

  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

אור הזוהר  835 כסלו תשע"ה
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

 מחבר למעלה מאלף ספרים. טל: 0527651911

 סניף בית שמש  
 בהנהלת ר' אבישי כהן טל: 052-717-9613 

זוהר אבות ובנים - במוצאי שבת קודש פרשת וישלח בע"ה
בית המדרש בית הרשב"י - עטרת ישעיה רחוב נחל לכיש 24/8 בית שמש 7:15-8:15  

לטובת נשמת מרן רבם של ישראל הרב עובדיה יוסף זצוקל"הה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו
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המשך בעלון הבא

תחת כדת  נשחטו אם גם שהבהמות , אומרת זאת  ב.
בשר איסור משום בהם יש  הרבנים, התאחדות  השגחת 

העין. מן  שנתעלם

בלי שנשחטו גמורים, טריפות אינם אם  יודע מי  ג.
וכלל? כלל השגחה  שום

מ הרבנים, התאחדות  חברי את  מעורר  שתקיד. דוע
של הזו הנוראה הפירצה  נגד מידי  קאמרי  ולא רבנן 
לב יטב  קהל של בהבוטשער נו"ט ועופות  בשר מכירת 
התמימים הקונים  כל את  מכשילים ובזה ד'סאטמאר ,
והוכשר שנשחט בשר  שם שמוכרים תומם  לפי שחושבים

הרבנים? התאחדות  בהשגחת

ה מכתב

נהי! קול 

הרבנים התאחדות  חברי  הגאוה "צ הרבנים לכבוד
שליט"א.

בו. שנתקעתי מאוד גדול מכשול  אודות  לעורר באתי

וויינלאנד  של השחיטה מבית  עופות  קונה  ואני  היות
את מוכר  ואני הרבנים, התאחדות  השגחת תחת העומדת

בביתי. אותם מכשיר ואני להציבור, הללו העופות

של השחיטה  בבית שם הייתי כאשר  אחת  פעם
יהודי בלבד), (אחד שמשגיח  איך  ראיתי וויינלאנד ,
תפקידו  אשר  מהודרת , צורה בעל  ארוך , זקן עם חשוב
וצומת (קישקעלעך) מעיים הבני  את  לבדוק היתה
מוריד  הי ' לבדוק, עליו שהי ' מה  לבדוק ובמקום הגידין,
בודק הי ' ולא הזמן , כל העופות  מעל (פעטן ) השומן  את 
אין וג "כ  וכלל , כלל הגידין וצומת  מעיים הבני את 
העופות מצווארי  והגידין  בעין הדם את  שם מוציאין 

שחיטה. במקום

הנ"ל המשגיח  את שאלתי  זה , כל שראיתי רב זמן אחר 
משאירין ולמה הגידין , וצומת  הקישקעלעך את בודק מי 
לעשות יש  הלכה  עפ"י הלא  שם, הם באשר הגידין את 
השגחת תחת  עומד שהכל המשגיח , לי וענה זה ? כל
לעשות מה  בדיוק לו אומרים והם הרבנים, התאחדות

שם.

שעושה מה על  אתכם לעורר אלי בשורות  באתי  לכן
ונא הרבנים", "התאחדות השגחת  עבור  שעובד המשגיח 

הנ"ל. השחיטה  מקום על  לפקח יראים רבנים לשלוח

אחריו . עקבו הלך שלא  איפה ולחסלו. לתופסו אחריו
עד בפחד היתה הרבנית זוגתו מביתו יוצא  כשהיה

ובריא. שלם  שחזר

אחר. באופן לחסלו רצו פיסית לחסלו יכלו כשלא 
מוויזשניץ האדמו"ר עם שידוך לגמור שעמד  בעת 
יבוא לא  שהדבר סאטמאר ראשי עמלו שליט "א , מאנסי 

טוב . למזל נגמר הדבר שמים ברחמי אך גמר. לידי 

הוא מי  עם  לכם איכפת מה ליודעידבר שאלנו
ענו  הם  לכם? מפריע  זה האם  משתדך,
באלפים שנה כל תומכים  הם שגליק וויינשטוק 

מאליו . מובן והשאר מרובים ,

שנים שלפני שליט "א , מקיוויאשד מהאדמו"ר שמענו
תחת ביותר מהודרת  שחיטה להעמיד בדעתו היה רבות
אודות זצ"ל האדמו"ר עם  דבר הוא סאטמאר. השגחת 

בזה . לו שיעזור בהבטחה ביותר חזקו והוא  זה,

של מקיוויאשד  למנותהאדמו "ר ביותר  התאמץ יט"א
על הכל ואטליז, מטבחיים בית ביותר, הגונים  שוחטים 
לבית נכנס  הנ"ל . כל עם מוכן  כשהיה טוב. הכי צד
כל על  הגמר לפני אתו לשוחח זצ"ל, מסאטמאר הרב
הכל שיהיה הדבר, לשפר ולעורר להאיר לו שיש  מה
ומיד לוויינשטוק  הדבר נודע  בינתיים  ביותר. מהודר

למיאמי בריאותו )טס מחמת  שם אז שהה  עם(האדמו"ר דבר
שרוצה  קיוויאשד אודות גליק  עזריאל ור' הרבנית 
שהם מה כל  את  שתהרוס מהודרת  שחיטה להקים 
להאדמו "ר נכנסו וגליק  הרבנית  בעמלם. עמידו
כזה  ידיד להרוס  יד שיתן  היתכן ומלואו, עולם  והרעישו

רב? בממון  במוסדותינו שתומך

מסאטמאר האדמו "ר יעץ התערבותם  אחרי בקיצור,
מזה . ידו ימשוך שלטובתו מקיוויאשד  להאדמו "ר

האדמו "ר נגד נוראי פלסתר מכתב פורסם  למחרת 
להאדמו "ר נכנס  הוא אז שליט "א , מקיוויאשד
האדמו "ר שכרי ?". היא  "זו ושאלו : זצ"ל  מסאטמאר
מההתאחדות מודעה לפרסם מיד  צוה מסאטמאר
השחיטה  נסתיימה ובזה כבודו, על  להגן הרבנים 

המהודרת.

נצח... שטנא 

מהאלמין כשהרב תשל "ג, בשנת  גם קרה דבר אותו 
הוא זו. שחיטה פגמי אודות  לעורר התחיל  שליט "א 
קהילות, רבנים , עשרים אל  מכתבים  שבע פרסם 
של האטליז במיוחד  שונות, מקהילות והאטליזים 

סאטמאר.

מהאלמין הרב גילה שונים  שמות  תחת  במכתביו
זו . שחיטה אצל מהנעשה  שליט "א,

מהחדר"... "הסודות נודעו  איך



עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911
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למוטב  להחזירם  הקדושה  התורה  פי  על  מחויבים  אנו  ע"כ 
ולבער את הרע מישראל ככתוב בתוה"ק ובערת הרעה מישראל, 
וכמו שכתוב בספה"ק שבט מוסר פרק כ', וזל"ק: יהא אדם זהיר 
שכתב  כמו  למוטב,   להחזירו  חברו  אחר  לרדוף  תמיד  לראות 
בזוהר )תרומה קכח, ב - קכט, א( דאלמלי הוו ידעי עלמא כמה 
שכרו גדול, היו רודפים אחריו תמיד כמי שרודף אחר כסף וזהב. 
הרבים,  בעונותינו  העם,  המון  בין  המפורסמת  בעבירה  ובפרט 
לקנאות  ה'  לדבר  והחרד  הירא  בתורה,  המפורסמות  בעבירות 
קנאת ה' צבאות, לפקח על אותם אנשים להדריכם בדרך ישרה, 
וגם להודיעם עונש העבירה כמה ענשו גדול מאוד - אולי ואולי 
הרעה.  מדרכם  ולסור  בלבם,  תשובה  להרהר  לדבר  מקום  יתנו 
"והחי יתן אל לבו" )קהלת ז, ב(: הלוא סוף האדם למות )ברכות 
יז, א(, ומי יודע מה ילד יום )ע"פ משלי כז, א(, והכל לפי החשבון 
)אבות ד, כב( גם רוב המוני העם מניחים תפלין על המצח ולא על 
המוח, וצריך אזהרה גדולה על זה, ולא יזידון עוד, עכל"ק. )ועיין 
עוד בס' תיקון הברית בראשית, בית הרשב"י על תיקון הברית 
דיניו ומנהגיו, חל' בראשית שמות, ובס' תיקון פגם הברית ח"א, 

וספר קדושת הברית, עיי"ש(.

23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

המשך בעלון הבא

פנית למשרד התיירות?

לו  והסברתי  "כתבתי מכתב לשר התיירות בשבוע שעבר, 
שבאילת יש מריבה בין חזיזה לבין הרב הדאיה, והם קראו 
כתבתי שאנחנו  מירושלים שמחמירים.  החבר'ה  את  לכאן 
שר  לגיבוי.  ממנו  מצפים  ואנחנו  למערכה  לצאת  עומדים 
היום  דת.  לשירותי  לשר  המכתב  בעקבות  פנה  התיירות 
קיבלתי היום טלפון ממנכ"ל המשרד לשירותי דת. אמרתי 
עובדים   8,000 עם  מלון  בתי  חדרי  אלף   12 פה  'יש  לו: 
אילתים. אתם הורסים את העיר. כנראה שעד שלא יסגרו 

פה כמה בתי מלון, לא תבינו את זה".

"הוא סתם מנסה ליצור מחלוקת"

בתגובה לדבריו של מנכ"ל התאחדות בתי המלון, מסר יו"ר 
שנהיה  רוצה  שי  "שבתאי  חזיזה:  חביב  הדתית,  המועצה 
חותמת גומי ולכן הוא מעורר כל מיני מהומות בתקשורת. 
למה הוא מצפה? שניתן לו להכניס למלונות איזה סחורה 
שהוא רוצה? הרבנות הראשית ערכה ביקורת באילת לפני 
מחובתנו  חמורה.  ביקורת  עלינו  ומתחה  חודשים  ארבעה 
לבדוק שלא יכנס למלונות בשר טרף. כבר בשנת 2008, בתי 
המלון באילת קיבלו הוראה חד משמעית מהרבנות לקיים 

את כל ההוראות בנושא ירק". 

מזה ,והב"ח  וגדול קאמר, דהכי  נראה דעתי עניית לפי  וז"ל: זה, על דלאכתב
זו  מצוה קיום על שכרו  לאדם  נותן שהקב"ה ימים לבד אריכות דהיינו ,

ובניו, ביתו הוא שומרת היא עצמה דהמצוה זה אף נשמראלא ידי  שעל (מבית ),
יתברך הוא  דנאמן גבי דאעל המצוות, כל בשאר  משא"כ היזק. מכל [הבית]

לעתי  שכר לאדם  הנאה שישלם שום  לו  מגיע  אין מקום  מכל מצותיו, קיום על  ד 
כן שאין ממ בעצמה. המצוה  קיום מגוף  מגוףוריוח  וריוח הנאה דאיכא זו במצוה

ידה  על נשמר  שהבית  עצמה, הקב"ה המצוה לו שיתן  השכר על לו  נוסף וזה .
אגרא, צערא לפום מצוותיו  קיום שאר כל על שכר  שנותן כמו המצוה, קיום על

עכ"ל .

ותפיליןהרי  מזוזה חיים, תורת – הקדושה תורתינו פי  על נקבע  כי רואים  אנו 
והסוחר  ישראל ע "י שנעשה ואפילו ערביים – גוי  של קלף על שנכתבה
באופן דמים ושפיכת לפיקו"נ הגורם  וזה הגדולה  הכי האסון  הוא הכשר, לו  אין

רבוהה"ק . של קורא 'ס  וקול במכתבי  וכמבואר ישראל. לעם  הגדול הכי 

שלימה זכות לגאולה שנזכה בעדינו תגן וס "ת ומזוזות  תפילין כשרות  שמירת
בב "א.

הקרובה ה' לישועת המצפה
גראס יהודה שלו הרב 
שמש בית האלמי אבדק"ק 


